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Destaque

ESPECTÁCULOS SOLIDÁRIOS

Comunidade solidária para com a CERCIFAF
No espaço de oito dias a cidade de Fafe
presenciou

dois

grandes

espectáculos

musicais promovidos por entidades diferentes.
O

primeiro

“Solidariedade

para

com

a

CERCIFAF” organizado pelo Rotary Clube de
Fafe, teve lugar no dia vinte e três de Maio e
lotou por completo o Estúdio FENIX.
O

segundo,

da

responsabilidade

da

CAFECERCI – Comissão de Angariação de
Fundos para a CERCIFAF, constituída por cerca de duas dezenas de fafenses que se
voluntariaram para ajudar a nossa Instituição na construção do Lar Residencial e Centro de
Actividades Ocupacionais, decorreu no Pavilhão Multiusos de Fafe, e reuniu cerca de 1500
pessoas.
De salientar a generosidade da comunidade fafense que continua a participar nas acções de
Solidariedade para com a CERCIFAF, numa cabal demonstração do carinho que nutre por
uma organização que assim vê reconhecido o trabalho que tem desenvolvido ao longo de
mais de três décadas.
Nos dois espectáculos, todos os artistas convidados, que ultrapassaram largamente a
centena e meia, actuaram graciosamente, assim como outros custos operacionais foram
também gratuitos ou então reduzidos a valores simbólicos.

ESPECTÁCULO DE VARIEDADES

“SOLIDÁRIOS COM A CERCIFAF”
Cada Conselho Director, ou cada Presidente de um Rotary Club, ao assumirem seu
mandato, idealizam as acções que pretendem concretizar e os objectivos a atingir no seu
ano rotário.
Assim fez a nossa Presidente e o seu Conselho Director quando em Junho de 2008, na
tomada de posse, definiram como prioridade a angariação de fundos para a CERCIFAF,
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ajudando esta importante Instituição de Fafe a ultrapassar as dificuldades surgidas com a

Destaque

construção de dois equipamentos fundamentais: o Lar Residencial e o Centro de
Actividades Ocupacionais (CAO), obras que responsabilizam a CERCIFAF em cerca de
oitocentos mil euros.
Para se cumprir este objectivo, o Rotary Club
de Fafe realizou no passado dia 23 de Maio,
no

Estúdio

Fénix,

um

espectáculo

de

variedades a que deu o nome de “Solidários
com a CERCIFAF”, valendo-se, para o efeito,
da disponibilidade e solidariedade de outras
instituições fafenses e pessoas singulares que
deram toda a colaboração a esta iniciativa.
O espectáculo abriu com a participação do
Coral

Santo

Condestável

do

Grupo

Nun’Álvares. Seguiu-se, ao piano, a actuação
da jovem Verónica Costa e logo depois a
Orquestra de Sopros da Academia de Música
José Atalaya, a Universidade Sénior de Rotary
Fafe, as Danças de Salão pelos jovens Rui e
Margarida, o Fado por Marisa Malheiro, o
bailado pelas alunas da Escola Bailado de Fafe
e um momento de poesia e fado a cargo do
Companheiro

Valentim

Carvalho,

acompanhado ao piano por Verónica Costa.
Também a artista Sandra Santos deu a sua
colaboração

oferecendo

uma tela que foi

sorteada entre o presentes. O espectáculo
terminou com a actuação do grupo “Castiços
de Regadas”.
Todos os participantes tiveram excelentes
desempenhos
demonstrado

e

mais

que com

um

vez

imaginação

ficou
e boa

vontade se podem fazer coisas muito bonitas.
O público presente que encheu os mais de
trezentos lugares daquela sala, mostrou-se
satisfeito com a apresentação dos diferentes
“artistas” e não terá dado o tempo por mal
gasto.
Também os jovens do Interact e Rotaract deram importante apoio logístico e os respectivos
presidentes assumiram a responsabilidade da apresentação do espectáculo.
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Por seu lado, alunos da Universidade Sénior da área de Artes Decorativas aproveitaram o

Destaque

momento para realizarem uma exposição-venda de trabalhos por eles executados.
Poder-se-á dizer que naquela noite se realizou um espectáculo de variedades bem
preparado e animado, que contou com a solidariedade da população fafense e que
certamente ficará na memória e na retina de quem o apreciou e viveu.
In MOMENTO (IN)FORMATIVO. Publicação do ROTARY CLUB DE FAFE, número 12, Junho de 2009.

ESPECTÁCULO DE VARIEDADES

“Dar Cor Aos Sonhos”
Numa iniciativa da CAFCERCI – Comissão
de

Angariação

de

Fundos

para

a

CERCIFAF, teve lugar no dia 30 de Maio
passado, no Pavilhão Multiusos de Fafe, um
espectáculo de variedades “Dar Cor Aos
Sonhos”,

integrado

na

Campanha

do

Pirilampo Mágico/2009.
Presentes cerca de mil e quinhentas pessoas
que

aderiram

a

mais

uma

acção

de

angariação de fundos para a construção dos
dois equipamentos, Lar Residencial (já em
funcionamento)

e

um

novo

Centro

de

Actividades Ocupacionais (a inaugurar em
finais de Outubro.
Participaram neste espectáculo a Tuna Académica da IESF, Grupo de Concertinas de
Seidões, Grupo “Os Castiços de Regadas, Grupo Folclórico da Casa do Povo de
Silvares S. Martinho, Duo “Zé Carlos e Marina”, Grupo Nun’Álvares de Fafe –
Cantar Portugal, alunos da CERCIFAF, Mágic Fafe, Grupo de Cavaquinhos dos B. V.
Fafe, Grupo de Concertinas da Casa do Povo de Arões, Leões do Ferro – dança de
salão, Duo “Marco e Pimenta” e Rancho Folclórico de Fafe.
A apresentação do espectáculo esteve a cargo de Ana Viriato, do Programa da RTP1
“Portugal no Coração”.
De salientar que todos os artistas pertencem ao concelho de Fafe e todos colaboraram
graciosamente, assim como a apresentadora Ana Viriato, num espectáculo que mereceu
rasgados elogios pela qualidade dos artistas, nos diferentes géneros, que ao longo da noite
foram passando pelo palco do Multiusos.
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Educação e Reabilitação

CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO

Alunos

da

CERCIFAF

vencem

Concurso

Nacional pelo 4º ano consecutivo
Os alunos do CER – Centro de Educação e Reabilitação da CERCIFAF venceram na
categoria Ensino Especial, a 4ª Edição do Concurso “A Minha Escola Adopta um Museu, um
Palácio, um Monumento”.

Presidiu à cerimónia da entrega de prémios a Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Rodrigues, encontrando-se também presente a Secretária de Estado da Cultura, Maria
Paula Santos. O evento decorreu no bonito e recuperado Museu José Malhoa, localizado
nas Caldas da Rainha, no passado dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus.
O concurso “A Minha escola adopta um museu, um palácio, um monumento”, tem como
objectivo estimular o conhecimento da realidade museológica nacional, através do contacto
das escolas com os museus e palácios que integram a Rede Portuguesa de Museus e ainda
com os monumentos nacionais tutelados pelo Instituto de Gestão do Património
Arquitectónico e Arqueológico.
Este concurso resulta de uma iniciativa dos Ministérios da Educação e da Cultura,
promovida pelo Instituto de Museus e da Conservação (IMC), Direcção Geral de
Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC) do ME e este ano recebeu a
colaboração do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico
(IGESPAR).
A CERCIFAF fez-se representar neste acto por um elemento da Direcção, duas professoras
e duas alunas. Na altura da entrega dos prémios a comitiva fafense ouviu os calorosos
parabéns da Ministra da Educação, não só pelo prémio alcançado este ano como pelo facto
de ter participado e vencido na sua categoria, todas as edições em que se realizou este
concurso.

Boletim Informativo CERCIFAF – Maio/Junho de 2009

4

Participaram na 4ª edição mais de duzentas escolas (216) que envolveram mais de mil
alunos.
O júri Nacional do Concurso foi presidido pela escritora Luísa Costa Gomes.
A Instituição fafense, que adoptou o Museu de Alberto Sampaio, situado na vizinha
cidade de Guimarães, apresentou “A Virgem do Leite”, trabalho executado pelos alunos
Américo Magalhães, Jennyfer Nogueira, Joana Barros, João Machado, Joel Cepa,
Luís Gonçalves, Natália Gonçalves, André Nunes e Manuel Carvalho, coordenados
pela Educadora de Infância Carolina Sousa que contou ainda com a colaboração de outros
técnicos do CER.
Os trabalhos vencedores ficam expostos no Museu José Malhoa até ao dia 30 de Junho,
seguindo depois em itinerância por vários museus situados em diferentes pontos do país.

Desporto

CLUBE DESPORTIVO

Campeonatos

de

Portugal

por

Equipas

e

Torneio Nacional Adaptado
Decorreram

no

passado

fim-de-semana

no

Estádio

1º

de

Maio,

em

Braga,

os

Campeonatos de Portugal por Equipas e o Torneio Nacional Adaptado provas
organizadas pela ANDDI – Associação Nacional de Desporto para a Deficiência
Intelectual, supervisionada pela Associação de Atletismo de Braga, que utilizou, como
aliás em todas as provas organizadas pela ANDDI, os regulamentos nacionais e
internacionais que regem as provas de atletismo.
O Clube Desportivo CERCIFAF sagrou-se vice-campeão nacional por equipas e,
individualmente, António Soares sagrou-se Campeão de Portugal nos 1500 e 5000 metros.
Por sua vez Manuel Rocha venceu o Campeonato de Portugal do Lançamento do Dardo,
alcançando ainda o 3º lugar nos 400 metros e Jorge Fernandes ficou em 2º lugar nos 100
metros e em 3º nos 200 e 400 metros. Este atleta foi seleccionado para participar nos
Jogos Global Games, a realizar no próximo mês de Julho na República Checa.
No Torneio Nacional Adaptado, Cristina Pires alcançou o 1º lugar nas provas de 100 e 200
metros, deixando o 2º lugar para sua irmã Esmeralda Pires. João Freitas venceu a
prova de 1000 metros e ficou na segunda posição nos 300 metros.
Margarida Leite não deu hipóteses à concorrência ao vencer as duas provas em que
participou (300 e 1000 metros).
Com estes campeonatos a ANDDI encerra a época 2008/2009, pelo que se poderá afirmar
que a participação do Clube Desportivo CERCIFAF se saldou pela obtenção de excelentes
resultados.
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CLUBE DESPORTIVO

Desporto

Campeonatos

Nacionais

Individuais

de

Pista/2009
Na bonita estância termal do Luso, tiveram lugar no passado fim-de-semana os
Campeonatos Nacionais Individuais de Pista, provas organizadas pela ANDDI –
Associação Nacional de Desporto para Deficientes Intelectuais.
Em fase de renovação, o Clube Desportivo CERCIFAF alcançou excelentes resultados,
conforme se poderá observar:

Seniores Masculinos
Jorge Fernandes, 1º lugar nos 100 metros (melhor marca pessoal) e 3.º
lugar nos 200 metros;
Manuel Rocha, 1.º lugar no Lançamento do Dardo; 2.º nos 10.000
metros;
José Silva, 3.º nos 10.000 metros;
Nuno Moreira, 2º nos 5000 metros.
Juniores Masculinos
José Manuel Sampaio, 2.º lugar nos 100 e 2º 200 metros
Adaptado Feminino
Cristina Pires, 1º lugar nos 100 e nos 200 metros;
Esmeralda Pires, 3.º lugar nos 100 e 2º nos 200 metros
Margarida Leite, 2º lugar nos 300 e 1.º lugar nos 1000 metros
Adaptado Masculino
João Freitas, 3º lugar nos 100 e 200metros;
Joaquim Amorim, 2º nos 300 metros e 1.º lugar nos 1000 metros,
resultado este que constitui a Melhor Marca Nacional nesta especialidade
do atletismo.
De salientar que todos os atletas do Clube Desportivo CERCIFAF, acabaram por subir ao
Pódio para receber as respectivas medalhas.
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Actividades Ocupacionais

CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

Jogos Medievais em Santa Maria da Feira
Dia 23 de Maio, o CAO – Centro de Actividades Ocupacionais fez-se representar nos IV
Jogos Medievais (evento organizado pela ANDDEM e CERCIFEIRA), em Santa Maria da
Feira, com um grupo de 18 jovens e 3 técnicos.
Desta feita, observamos com grande satisfação que o número de instituições participantes
aumentou consideravelmente, sendo que encontramos algumas instituições vizinhas e
reconhecemos muitos dos jovens que aderiram a este evento. Curiosa e muito interessante
foi a participação de um grupo vindo de Espanha, vestido a rigor e a preceito, cuja simpatia
nos cativou desde o início.

Infelizmente a chuva, este ano, não nos possibilitou participar em todas as diversas
actividades de frequência livre (adaptadas e com características referentes à época
medieval) que decorreram em campo aberto e ao longo da subida até ao castelo.
No entanto, foi possível deleitarmo-nos com o espectáculo efectuado no castelo, com
danças medievais (CERCIFEIRA), a tuna masculina do ISPAB, os “cuspidores” de fogo, o
grupo de Tambores de Santa Maria, a “armação de cavaleiro” pelo “rei”, …
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Como pernoitamos no local, participamos num jantar convívio com praticamente todos os
participantes no evento, cuja ementa foi o sugestivo “porco no espeto”. Apesar das
condições

meteorológicas

não

terem

favorecido a participação efectiva em todos os
jogos, o tempo deu-nos uma trégua para o
resto do dia e possibilitou que o espectáculo
de variedades tivesse uma maior duração,
saldando
bastante

esta

nossa

positiva.

participação
Uma

como

palavra

de

agradecimento à instituição local que tão bem
nos

acolheu,

acompanhou

e

cedeu

as

instalações para lá pernoitarmos.
Maria Roque, Coordenadora do CAO

Institucional

CAMPANHA DO PIRILAMPO MÁGICO/2009

Objectivos foram atingidos
Como estava agendado decorreu entre os dias nove e trinta e um de Maio a Campanha do
Pirilampo Mágico/2009.
Em jeito de balanço podemos desde já afirmar que a mesma alcançou os objectivos que
tínhamos previsto. Em termos meramente estatísticos, a CERCIFAF vendeu dezanove mil e
quinhentos pirilampos, quatro mil e oitocentos pin’s (pequenos), quarenta e cinco pin,s
(grandes), 370 tshirts e vinte e cinco livros.
Temos conhecimento que a nível nacional a campanha também alcançou os números de
anos anteriores. De salientar que a
campanha

do

Pirilampo

Mágico,

iniciada em 1987, é a mais antiga
campanha de Solidariedade a nível
europeu.
A Direcção da CERCIFAF agradece a
ajuda que nos deram e que muito
útil nos será para continuarmos a
construir

equipamentos

indispensáveis para atender todos
aqueles que recorrem aos nossos
serviços.
A todas as pessoas que colaboraram não só na venda dos materiais da campanha, como as
que fizeram a sua aquisição o nosso muito obrigado.
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Institucional

CERCIFAF

Mestrandos da UTAD visitam CERCIFAF
No dia três de Junho recebemos onze alunos da Faculdade de Psicologia da UTAD –
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que se encontram a frequentar o
Mestrado em Psicologia. Acompanhava-os a Prof.ª Carla Maria Teixeira.
Tendo como cicerone o Dr. Luís Roque, a comitiva teve a oportunidade de visitar as
diversas Unidades e Serviços existentes na CERCIFAF bem como de se inteirar das
estratégias e meios de intervenção técnico-pedagógicos utilizados nos processos de
aprendizagem com a população cliente da Instituição.
Na final os visitantes agradeceram a disponibilidade da Instituição em os acolher e a forma
como os ajudaram a compreender as dinâmicas de funcionamento que muito valoriza a
intervenção junto de pessoas com necessidades especiais. “Após esta visita sentimo-nos
mais enriquecidos tanto do ponto de vista académico como pessoal”.
Agradeceram especialmente ao Dr. Luís Roque, pela simpatia como os recebeu e conduziu
a visita e ainda pela qualidade da informação e comunicação utilizada no decorrer desta.

Tecnologias educativas

CENTRO DE COMPETÊNCIAS EM TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Formação sobre o computador Magalhães
No âmbito da distribuição dos computadores Magalhães, o Centro de Competências em
Tecnologias Educativas da CERCIFAF desenvolveu um conjunto de acções de formação
dirigido aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico de Fafe.
As sessões tiveram como objectivo iniciar os alunos na utilização do portátil Magalhães em
contexto de sala de aula, estruturando-se em três grandes áreas: Conhecer o portátil
Magalhães, Utilizar o Magalhães em segurança e Explorar os Recursos do
Magalhães.
As acções funcionaram nas instalações da EB 2,3 de Montelongo e contaram com o apoio
de duas alunas estagiárias do Curso de Educação e Formação - Operador de
Informática. O transporte das crianças foi feito em autocarros da CERCIFAF.
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Institucional
VALOR  RECONHECIMENTO
“A CERCIFAF é uma Instituição de referência que tem trazido um conjunto de
boas práticas para desenvolvimento do seu trabalho no país e fora do país. E por
tudo isto lhe presto reconhecimento público” (Jornal Povo de Fafe).
Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação, Idália Moniz,
na cerimónia da entrega da Bandeira de Ouro da Mobilidade ao Município de Fafe.

VALOR  VISÃO
Ser uma organização de referência no sistema de educação e formação
socioprofissional, com vista à inclusão na vida social e activa das pessoas com
deficiências e incapacidades, respondendo aos desafios do presente e do futuro
numa perspectiva de educação e formação ao longa da vida.

CERCIFAF INFORMATIVO
Rua 9 de Dezembro, n.º 99
Monte de S. Jorge
4820-161 FAFE
Tel.: 253 490 830 Fax.: 253 490 839 E-mail.: geral@cercifaf.pt
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